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Subvencions de cultura popular i tradicional 2021 

Convocatòries de subvenció per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins 
de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021, organitzades per entitats 
culturals i federacions culturals sense finalitat de lucre.  
  
Novetats COVID  

Per tal de pal·liar les repercussions de la pandèmia de la COVID-19 sobre 
l’associacionisme dedicat a la cultura popular i tradicional les bases estableixen les 
següents mesures: 

• Possibilitar la concessió de subvencions fins el 80% del cost total del projecte 

subvencionat. 

• Sufragar despeses de projectes i activitats previstos que no hagin pogut arribar a 

realitzar-se o que s’hagin realitzat en format virtual però que la seva organització 

hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, 

sempre i quan el motiu de la no realització dels projectes i activitats o la seva 

realització en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions 

dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en 

matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19. 

• Podran imputar-se despeses indirectes per un valor de fins a un 10% del total de 

despeses directes imputades. 

• Novetats en els articles 2, 17 i 18 de les respectives bases relatives a objecte de la 

convocatòria, despeses elegibles i no elegibles respectivament. 

Text de les bases i dels extractes d'ambdues convocatòries  

• Extracte publicació BOPB convocatòria i bases subvencions entitats de cultura 

popular i tradicional 2021 [pdf] 

• Convocatòria i bases subvencions entitats de cultura popular i tradicional 

2021 [pdf] 

  

• Extracte publicació BOPB convocatòria i bases subvencions federacions de 

cultura popular i tradicional 2021 [pdf] 

• Convocatòria i bases subvencions federacions de cultura popular i tradicional 
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https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/Publicacio_BOPB_CPT_Entitats_2021.pdf/d9b5251c-520e-6d2f-c694-e163a15930d6?t=1617176574303
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/Publicacio_BOPB_CPT_Entitats_2021.pdf/d9b5251c-520e-6d2f-c694-e163a15930d6?t=1617176574303
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/Bases_CPT_Entitats_2021.pdf/774b584f-5766-5736-fc3d-df31dc043ca6?t=1616688142803
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/Bases_CPT_Entitats_2021.pdf/774b584f-5766-5736-fc3d-df31dc043ca6?t=1616688142803
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/Publicacio_BOPB_CPT_Federacions_2021.pdf/cac11e1e-74aa-b995-e9f7-69164dfe26b5?t=1617176608768
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/Publicacio_BOPB_CPT_Federacions_2021.pdf/cac11e1e-74aa-b995-e9f7-69164dfe26b5?t=1617176608768
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/Bases_CPT_Federacions_2021.pdf/7bdf26b7-5a64-ef99-f039-445805ea6c40?t=1616688143096
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2021 [pdf] 

Termini de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds d'ambdues convocatòries és del 31 de març al 28 
d'abril de 2021.  

Documentació de les sol·licituds 

S'ha de lliurar el formulari de sol·licitud que s'escaigui depenent de la convocatòria:  

• Formulari de sol·licitud de CPT Entitats 2021 [pdf] (botó dret i desar el document) 

  

• Formulari de sol·licitud de CPT Federacions 2021 [pdf] (botó dret i desar el 

document) 

IMPORTANT: En totes dues convocatòries caldrà presentar el següent formulari de 
certificat de poders del representant legal de l'entitat signat electrònicament per el 
secretari o secretaria de l'entitat.: 

• Formulari de certificat de poders del representant legal de l'entitat [pdf] (botó dret i 

desar el document) 

Es recorda que el certificat de signatura electrònica es pot aconseguir d'algunes de les 
formes següents: 

• DNI-e: Incorporat al document nacional d'identitat. És necessari un lector de 

targeta i la instal·lació del programari de la Direcció General de la Policia. 

• FNMT: Certificat emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre: Requereix la 

validació presencial de la identitat. 

• IdCAT: Certificat emès pel Consorci AOC. Requereix la validació presencial de la 

identitat. 

A més, en el cas de no haver annexat una còpia dels Estatuts, inscripció registral o 
NIF a les sol·licituds de les edicions 2018, 2019 o 2020 d'aquesta convocatòria, aquests 
documents s'hauran de lliurar en aquesta edició. 

Tramitació electrònica de les sol·licituds 

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona, degudament signades electrònicament pel representant legal, en els 
següents enllaços: 
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https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/Bases_CPT_Federacions_2021.pdf/7bdf26b7-5a64-ef99-f039-445805ea6c40?t=1616688143096
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/FOR_SOL_CPT+entitats+2021.pdf/a9330fe6-fbab-1407-47c6-8faa58576059?t=1616692403318
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/FOR_SOL_CPT+federacions+2021.pdf/7e5e1e63-b916-3563-fda0-603fd696a964?t=1616692540875
https://www.diba.cat/documents/429356/349632791/FOR_Poders+CPT+entitats+2021.pdf/582b5941-b4c2-a365-ebdd-efd02a9e632e?t=1616701248542
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=4XA0qlSH4fqokZElLKhlkcXCIrjlomOerJRq31o1pLu2mHhOg-_YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.dnielectronico.es%2fPortalDNIe%2f
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=5hfbOSslgC80ly7S6Baei2A5Cv9wJBHZSlQNVQ8kz7O2mHhOg-_YCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cert.fnmt.es%2f
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=L4_t97Gk3yZpLpF7j3AAl2-uo4idgVCKg29_5aCEIOG2mHhOg-_YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.idcat.cat%2fidcat%2fciutada%2fmenu.do
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• Entitats:  

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_267.asp 

  

• Federacions: 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/cultura/tramits/trc_274.asp 

Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació de com fer el tràmit, podeu 
consultar el web de certificats digitals. 

També podeu signar amb el DNI electrònic. 

Requisits tecnològics per poder tramitar les sol·licituds a la seu electrònica de la Diputació 
de Barcelona [document PDF tutorial java] 

Apunt informatiu 

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació...) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran 
assistència per part dels funcionaris adscrits a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència 
en matèria de registres per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores. 
Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al 
Registre en aquest enllaç.  

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Important 

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
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